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Para

Você: ao ler...

Descubra que:

A luz dos nossos olhos
Brilham de...
EMOÇÕES
Ao incentivarmos
A alegria que contagia
O Hábito pela Leitura.

O Prazer em Ler é Apaixonante...
Ma Socorro
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Agradecimento a DEUS

Ao Senhor Nosso Deus agradecemos
A essência dos nossos versos
Nos quais confessamos:
A Felicidade está no coração

A Alegria do Senhor é nossa força.
Ne 8.9b
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No Silêncio do coração brilha a redenção...
Ma Socorro
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Imaginação

Sem refletir
Voei na asa da tua imaginação
Esqueci-me que entre o espaço e a realidade
Somos meramente humanos
Côncavo e convexo
Que se entregam
Apaixonam-se
Desejam-se
Sem refletir se amam...
Ao ver-te em uma imagem nítida...
Busquei e não te encontrei...
Quase embaçada
Na face uma lágrima que rola
Reflexos...
Devaneios da imaginação.
Ma Socorro
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Raios – X
Amor...
Olha nos meus olhos...
Na fotopsina do meu olhar
Na pupila que vê além d’alma
Existe um amor cristalino
Carinho, sedução, paixão
Veja que na córnea ocular
Dizem em uma visão luminosa
Tudo... Tudo que sinto por você
Amor...
Na óptica dos sentimentos
Abre à íris dos meus olhos
Veja o primor colorido reluzente...
Lentes divergentes na luz do teu olhar
Câmara em cones de lágrimas se ofuscam
São chamas escleróticas nos meus olhos
Retina de raios- X
A luz que reluz
A visão dos olhos meus.
Ma Socorro
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Palavras Vivas
Quero ser firme
Ser forte e valente
Buscar no horizonte
Equilíbrio e certeza
Um lugar onde possa
Suavemente viver em paz
Manter minha esperança
Mesmo que seja sonho
Ou na ponta do meu lápis
Mesmo que seja impossível
Viver na minha realidade
Dentro de mim explode
Um desejo de viver
De ser livre... De amar...
Mais acredite...
Quero ser feliz
Caminhar sem nunca desistir
Ser capaz de conquistar o futuro
Amar... Ah... Se pudesse amar-te!
Ma Socorro
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Gosto De...
Gosto de...
Olhar para o espaço...
Sempre nos mesmos instantes
Ver a tua luz radiante
E por ti me apaixonar...
Gosto de...
Apreciar a tua beleza
Imaginar loucuras...
Sonhar contigo
Minha linda estrela
Gosto de...
Por um segundo
Envolver-te em meus pensamentos
Sentir teu carinho
E te amar
Gosto de...
Olhar como é magnífico
O brilho dos teus raios
Por favor... Linda estrela
Não ofusque o teu brilho
Sempre te quero amar
Ma Socorro
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Quando Te Encontrar...
Quero ter você...
Quando te encontrar
Quero pegar a tua mão e não mais largar
Quando te encontrar...
Quero olhar nos olhos teus e faíscas ver brilhar
Quando te encontrar...
Quero te amar e torcer para que este momento seja mágico
Quando te encontrar...
Quero afagar teus cabelos, acariciar tua face
Quando te encontrar...
Quero beijar com doçura tua boca, tocar sensivelmente teu corpo
Quando te encontrar...
Quero sentir o quanto é bom ter o prazer de deliciar...
Quando te encontrar... Com desejo encostar meu corpo ao teu
Falar ao teu ouvido baixinho: Amo-te, te quero te adoro
Deixar a sensação envolver-se com a paixão
Quando te encontrar...
Nesta hora as palavras não fazem sentidos
Mas quero tentar expressar o quanto és belo
Tudo isto é pra você ver
O quanto és importante para mim
Quando te encontrar...
Almejo que estes breves e exóticos instantes se eternizem
Assim terei teu coração e teu amor para sempre...
Te amo!
Ma Socorro
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